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Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programa 
Kodas 4 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Programa parengta siekiant užtikrinti Savivaldybės finansuojamų 

kultūros, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklą bei stiprinti šių įstaigų infrastruktūrą. 

Programa siekiama tinkamai organizuoti savivaldybės ugdymo(si) sistemą 

(formalųjį ir neformalųjį švietimą, savišvietą, pagalbą mokiniui, pagalbą 

mokytojui ir mokyklai), užtikrinti gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, 

informacinį raštingumą bei šiuolaikinę socialinę kultūrinę, asmeninę ir kt. 

kompetencijas. 

Koordinuojant ir skatinant profesionalių meno kolektyvų, kultūros įstaigų 

veiklą, siekiama sudaryti sąlygas didinti bendruomenės narių užimtumą ir 

skatinti saviraišką, gerinti laisvalaikio praleidimo kokybę ir taip prisidėti 

prie negatyvių visuomenės reiškinių skaičiaus mažinimo. 

Siekiama tobulinti sportui gabaus jaunimo atrankos ir rengimo sistemą, 

sudaryti sąlygas sportininkams siekti didelio meistriškumo. Ugdant 

talentingus sportininkus, siekiama, kad miesto sportininkai sėkmingai 

atstovautų miestą ir šalį svarbiausiuose pasaulio, Europos ir šalies sporto 

renginiuose. 

Siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirštamumą, gerinti gyvenimo 

kokybę, teikiamos kokybiškos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, 

finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos mokyklose, visuomenės 

sveikatos biuro veikla. 

Numatoma teikti kokybiškas socialines paslaugas įvairioms miesto 

gyventojų grupėms, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, 

palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę 

atskirtį. 

Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos – savivaldybės 
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teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo 

švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, 

mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių 

vykdymo organizavimas ir koordinavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų 

ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo 

užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo 

įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas; gyventojų bendrosios 

kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros 

plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų 

steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos 

priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, 

pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); kūno kultūros ir sporto plėtojimas, 

gyventojų poilsio organizavimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); 

socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų 

steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis 

organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų 

socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas. 

Prioritetas (-ai)  

pagal 

Savivaldybės 

strateginį planą 

Darnios ir veržlios visuomenės kūrimas 
Kodas 

(-ai) 
2 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas: 

Kurti darnią ir veržlią visuomenę Kodas 2 

Programos tikslas 
Užtikrinti Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos vykdymą 
Kodas 4.1 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinamu tikslu siekiama: iš dalies finansuoti viešųjų juridinių asmenų valdomų 

visuomeninės paskirties objektų tvarkymą ir pritaikymą gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti; 

užtikrinti Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veiklą, stiprinti materialinę bazę ir 

infrastruktūrą; skirti lėšas biudžetinių sporto mokyklų veiklai vykdyti, gerinti sporto mokyklų 

infrastruktūrą, kelti trenerių kvalifikaciją, sudaryti palankias sąlygas vaikų ir jaunimo 

laisvalaikio užimtumui ir fiziniam parengtumui užtikrinti; įgyvendinant LR švietimo įstatymo ir 

kitų teisės aktų nuostatas, organizuoti formalųjį (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, 

profesinis mokymas, aukštesniojo ir aukštojo mokslo studijos) ir neformalųjį (ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ugdymas ir kitas neformalusis vaikų bei suaugusiųjų švietimas) ugdymą; teikti 

atitinkančias poreikius pagalbos mokiniui (informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė, 

specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba bei sveikatos priežiūra mokykloje) ir pagalbos 

mokytojui bei mokyklai (informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo bei kita pagalba) 

paslaugas; užtikrinti Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros 

įstaigų veiklą, vykdyti šių įstaigų teikiamų paslaugų plėtrą, stiprinti materialinę bazę ir 

infrastruktūrą. 

Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: 

 Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų (įstaigų renginių) lankytojų skaičius, (tūkst.); 

 Savivaldybės finansuojamų sporto mokyklų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių skaičiuje, (proc.); 

 Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, Savivaldybės finansuojamose socialinių paslaugų 

įstaigose; 
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 Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų 

dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi, (proc.); 

 Savivaldybės finansuojamose neformaliojo ugdymo įstaigose ugdomų mokinių dalis, 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje, (proc.); 

 Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus; 

 Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius, (tūkst.). 

Uţdavinys   Savivaldybės finansuojamų kultūros įstaigų veikla Kodas  4.1.1 

Uždaviniu finansuojama biudžetinių kultūros įstaigų (Kauno menininkų namų, Kauno 

kultūros centro „Tautos namai“, V. Kudirkos viešosios bibliotekos, M. ir K. Petrauskų lietuvių 

muzikos muziejaus, P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus, Kauno miesto 

muziejaus) veikla. Užtikrinamas profesionalių muzikinių kolektyvų (Kauno simfoninis 

orkestras, koncertinė įstaiga „Kaunas“) ir teatrų (Kauno šokio teatras „Aura“, Kauno 

pantomimos ir plastikos teatras, Kauno kamerinis teatras) veiklos finansavimas. 

Taip pat programai finansuoti bus naudojamos kultūros įstaigų pajamų lėšos: Savivaldybės 

finansuojamų kultūros įstaigų pastatų ir patalpų einamajam remontui atlikti, atnaujinti įstaigų 

materialųjį turtą (įrangą, inventorių, instrumentus) ir informacinę sistemą (įsigyti kompiuterių 

techninę ir programinę įrangą, įdiegti vieningą buhalterinės apskaitos programą) ir kitoms 

reikmėms. Numatoma organizuoti kultūros įstaigų laisvų patalpų nuomą meninių kolektyvų ir 

būrelių repeticijoms ir pasirodymams rengti, plėtoti partnerystės ryšius su šalies ir užsienio 

kolektyvais, organizuoti pažintinius ir lavinamuosius užsiėmimus bendruomenės narių 

meniniams bei praktiniams įgūdžiams atskleisti ir stiprinti. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 

 Finansuojamų kultūros įstaigų skaičius; 

 Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius; 

 Kultūros įstaigų, kuriose vykdomi remonto darbai, skaičius; 

 Įstaigų, įgyvendinančių Kultūros įstaigų programą, skaičius. 

Uţdavinys   
Savivaldybės finansuojamų kūno kultūros ir sporto 

įstaigų veikla 
Kodas  4.1.2 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus reguliavimo sričiai priskirta 10 biudžetinių sporto mokymo 

įstaigų. Uždaviniu numatomas finansavimas, reikalingas šių įstaigų veiklai vykdyti, 

infrastruktūrai prižiūrėti ir remontuoti, materialiajam turtui atnaujinti, trenerių kvalifikacijai 

kelti, palankių sąlygų vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui ir fiziniam parengtumui užtikrinti. 

Planuojama tobulinti sportininkų atrankos į mokomąsias grupes sistemą, kelti sportuojančiųjų 

meistriškumą, užtikrinti dalyvavimą miesto ir šalies čempionatuose, pirmenybėse, mokomosiose 

treniruočių stovyklose, kompleksiniuose ir masiniuose sporto renginiuose. 

Sporto mokymo įstaigų pajamų lėšas sudaro mokestis už sporto mokymą, lėšos už įstaigų 

teikiamas paslaugas, nekilnojamojo turto nuomos mokestis. Šias lėšas numatoma panaudoti 

sporto mokymo įstaigų veiklos efektyvumui gerinti, sporto inventoriui atnaujinti, mokomajam 

treniruočių procesui tobulinti, reabilitacijos priemonėms įsigyti ir sporto bazių materialinei bazei 

stiprinti. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 

 Finansuojamų biudžetinių Kauno miesto sporto mokyklų skaičius; 

 Įstaigų, įgyvendinančių Sporto mokymo įstaigų programą, skaičius; 

 Sporto mokymo įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius; 

 Sporto įstaigų, kuriose vykdomas sporto bazių remontas, skaičius. 
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Uţdavinys   
Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų 

įstaigų veikla 
Kodas  4.1.3 

Uždaviniu numatomas Socialinių paslaugų skyriaus pavaldume esančių biudžetinių įstaigų 

veiklos finansavimas: 

- Kauno kartų namai. Kauno kartų namus sudaro 2 tarnybos: Senelių globos tarnyba (32 vietų 

Senelių globos namai, 25 vietų Pagyvenusių žmonių dienos centras) ir Pagalbos socialinės 

rizikos šeimoms tarnyba (8 vietų Laikino gyvenimo namai motinoms ir vaikams, Išėjusių iš 

Kauno kartų namų šeimų palaikymo centras). 

- Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras. Centras aprūpina neįgaliuosius kompensacine 

technika, organizuoja darbinį ir kultūrinį neįgaliojo jaunimo užimtumą, vykdo būsto 

pritaikymo žmonėms su negalia programą. 

- Panemunės senelių namai. Tai socialinės globos įstaiga, skirta gyventi pensinio amžiaus 

asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga. 

- Vaikų gerovės centras „Pastogė". Centre veikia 5 tarnybos – Pagalbos šeimai tarnyba, 

Globojančių šeimų tarnyba, Įvaikinimo tarnyba, Vaikų skyrius, Vaikų telefono linija, kurių 

tikslas bendras – užtikrinti kiekvienam vaikui saugų gyvenimą šeimoje. 

- Kauno miesto socialinių paslaugų centras. Centro pagalbos namuose tarnyba teikia 

nemokamas, mokamas ir iš dalies mokamas pagalbos namuose paslaugas seniems ir 

neįgaliems asmenims. Paramos šeimai tarnyba dirba socialinį darbą su socialinės rizikos 

šeimomis. Transporto paslaugų organizavimo tarnyba teikia transporto paslaugas asmenims, 

kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu 

bei individualiu transportu. Socialinių ligų kabinete teikiamos paslaugos rizikos grupės 

asmenims (socialinio darbuotojo, medicinos darbuotojo paslaugos), organizuojamas socialiai 

remtinų bei rizikos asmenų prausimasis dušuose. 

- Nakvynės namai. Pagrindinis Nakvynės namų tikslas – nuosekli ir kompleksiška suaugusių 

socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija, reabilitacija 

ir integracija į visuomenę. 

- Kauno savivaldybės vaikų globos namai, Kauno vaikų globos namai „Atžalynas". Tai 

socialinės paskirties globos įstaigos, teikiančios socialines ir ugdymo paslaugas be tėvų 

globos likusiems vaikams. 

Taip pat programai finansuoti bus naudojamos socialinių paslaugų įstaigų pajamų lėšos. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006-06-14 nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, įstaigų nuostatais, teikiamos socialinės paslaugos yra mokamos. Gautos 

pajamos panaudojamos įstaigų išlaikymui ir teikiamų paslaugų kokybei gerinti. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus: 

 Finansuojamų biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, skaičius; 

 Įstaigų, įgyvendinančių Socialinių paslaugų įstaigų programą, skaičius. 

  Uţdavinys   Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų veikla Kodas  4.1.4 

Uždaviniu numatoma tobulinti mokytojų darbo sistemą švietimo ir ugdymo įstaigose. 

Savivaldybė finansuoja išlaikymo ir veiklos organizavimo išlaidas 82 ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų, 5 darželių-mokyklų, 11 pradinių mokyklų, 7 pagrindinių mokyklų, 3 jaunimo mokyklų, 

35 vidurinių mokyklų, 10 gimnazijų, suaugusiųjų mokymo centro, Kauno vaikų abilitacijos 

centro, 18 neformalaus vaikų švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Pedagogų 

kvalifikacijos centro. 

Numatoma papildyti ir atnaujinti Savivaldybės finansuojamų švietimo ir ugdymo įstaigų 

materialųjį turtą (ikimokyklinio ugdymo įstaigų, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų virtuvės 

įrangą, inventorių ir kt.), modernizuoti informacinę sistemą (įsigyti kompiuterių techninę ir 

programinę įrangą, įdiegti vieningą buhalterinės apskaitos programą). Siekiant užtikrinti tinkamą 
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mokyklų pastatų ir patalpų būklę, numatoma atrinkti švietimo įstaigas, kurioms būtinas remontas 

ir skirti lėšų darbams atlikti. 

Švietimo įstaigų pajamų lėšas sudaro tėvų mokestis už mokslą papildomojo ugdymo 

įstaigose, užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, lėšos už švietimo 

įstaigų teikiamas paslaugas ir kt. Šias lėšas numatoma panaudoti programai finansuoti, t. y. 

švietimo sistemos reformos tęstinumui užtikrinti ir darbo efektyvumui gerinti, įstaigų mokymosi 

priemonėms atnaujinti ir mokinių ugdymo programoms tobulinti, švietimo įstaigų materialinei 

bazei stiprinti. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 

 Finansuojamų švietimo ir ugdymo įstaigų skaičius; 

 Įstaigų, atnaujinusių materialųjį turtą, skaičius; 

 Įstaigų, vykdžiusių pastatų (patalpų) remontą, skaičius; 

 Įstaigų, įgyvendinančių Švietimo ir ugdymo įstaigų programą, skaičius. 

Uţdavinys   
Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros 

įstaigų veikla 
Kodas  4.1.5 

Uždaviniu numatoma skirti finansavimą Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biurui išlaikyti ir visuomenės sveikatos priežiūrai atlikti mokyklose. Pagrindinis Biuro veiklos 

tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės 

sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo 

kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Numatomas finansavimas Kauno apskrities priklausomybės ligų centro veiklai užtikrinti. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – mažinti sergamumą priklausomybės ligomis ir mirtingumą 

nuo jų, kokybiškai teikti medicinos ir kitas paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems arba 

priklausomiems nuo alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, 

medikamentų, azartinių lošimų, kompiuterio. 

Taip pat programai finansuoti numatoma panaudoti sveikatos priežiūros įstaigų pajamų 

lėšas, kurios būtų naudojamos Kauno apskrities priklausomybės ligų centro išlaikymui ir 

teikiamų paslaugų kokybei gerinti. 

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą pacientų gydymą ir higienos normų reikalavimų 

laikymąsi, numatoma skirti lėšų Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų 

priežiūrai, remontui ir atnaujinimui. Siekiant sudaryti miesto gyventojams sąlygas naudotis 

pažangiomis sveikatos priežiūros technologijomis, o įstaigoms – taikyti naujausius ištyrimo 

metodus ir įrangą, numatoma remti medicininės įrangos įsigijimą.  

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius 

 Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius (tūkst.) 

 Įstaigų, įgyvendinančiųjų Sveikatos įstaigų programą, skaičius. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programos tikslus ir uždavinius visiems miesto gyventojams bus užtikrinta 

prieinama ir veiksminga formaliojo ir neformaliojo ugdymo aplinka. Siekiant didinti teikiamų 

ugdymo paslaugų kokybę numatoma kelti ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų 

kvalifikaciją, o taip pat vykdyti nuolatinį ugdymo įstaigų vertinimą ir ugdymo programų 

akreditavimą. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, 

Savivaldybė teikia visapusišką pedagoginę ir psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams, 

mokytojams ir mokyklai. 

Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas miesto kultūrinio savitumo puoselėjimui, 

kultūrinių paslaugų gerinimui, etnokultūros tradicijų sklaidai, gyventojų kultūrinių poreikių 
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tenkinimui.  

Įgyvendinus programą bus sudarytos sąlygos miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir 

sportu, užtikrinta biudžetinių sporto mokymo įstaigų veikla, skatinami rajono sportininkai. 

Gerinant sporto mokyklų pastatų ir patalpų būklę, užtikrinant materialinį aprūpinimą, sudaromos 

saugios ir sveikos mokomojo treniruočių proceso bei darbo sąlygos. 

Programa užtikrinamas saugių ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų, mažinančių gyventojų sergamumą, ligotumą, neįgalumą ir 

mirštamumą, teikimas, gerinant jų prieinamumą, efektyvumą, racionalų lėšų naudojimą, 

formuojant sveikos gyvensenos nuostatas bendruomenėje. 

Įgyvendinant programoje numatytas priemones, siekiama užtikrinti socialinių paslaugų 

įvairovę ir aukštą kokybę, sumažinti stacionarias globos apimtis, sumažinti socialinę atskirtį ir 

vykdyti nuolatinę jos prevenciją. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas; Savivaldybės 

privatizavimo fondas; Dotacijos iš Valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių. 

 

Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

2. PRIORITETAS. DARNIOS IR VERŢLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 

2.1. Tikslas.  Didinti Kauno, kaip švietimo ir mokslo miesto, reikšmę 

2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę 

2.2. Tikslas.  Gerinti miesto kultūrinio gyvenimo kokybę 

2.2.1  Uždavinys. Plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą 

2.2.2. Uždavinys. Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2.3. Tikslas.  Gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę 

2.3.1  Uždavinys. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 

2.3.2. Uždavinys. Didinti sporto įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2.4. Tikslas.  Gerinti miesto gyventojams teikiamas sveikatos prieţiūros paslaugas ir 

socialinę integraciją 

2.4.1. Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją 

2.4.2. Uždavinys. Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos paslaugų centrų 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; LR biudžetinių 

įstaigų įstatymas; LR specialiojo ugdymo įstatymas; LR švietimo įstatymas; LR socialinės 

paramos mokiniams įstatymas; Lietuvos higienos normos HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo 

mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos higienos normos HN 75:2008 

„Ikimokyklinio ugdymo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Mokyklų 

aprūpinimo standartai; Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarka; Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika; LR kultūros 

centrų įstatymas; LR viešųjų įstaigų įstatymas; LR teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas; LR 

religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas; LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymas; LR bibliotekų įstatymas; LR muziejų įstatymas; LR asociacijų įstatymas; LR kūno 

kultūros ir sporto įstatymas; LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie LRV sporto mokymo įstaigų bendrieji nuostatai; LR sveikatos sistemos 

įstatymas; LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas; LR sveikatos programa; LR visuomenės 

sveikatos stebėsenos įstatymas; LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, LR socialinių 

paslaugų įstatymas; LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų 

katalogo patvirtinimo“; LRV nutarimas „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos tobulinimo“; LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos 

apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių 

medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcijos patvirtinimo“; LR socialinės apsaugos 

ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“; LR vaiko teisių 
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apsaugos pagrindų įstatymas; Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai: 2008-09-11 Nr. 

T-427 (papildytas 2009-04-09 sprendimu Nr. T-223); 2007-09-13 Nr. T-485; 2008-09-11 Nr. T-

428; 2007-09-13 Nr. T-482; 2009-06-11 Nr. T-354. 

 

 


